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                                                                                           Αλεξ/πολη  10/01/2017 

Προς 

Δήμο Παλλήνης 

Υπ’ όψιν:  Κ. Δημάρχου  

   : Παντός Αρμοδίου 

   : Γ.Γ. Δημου κ. Τέντη Γεώργιο  

 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  

Θέμα : Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υπ’ αριθμού 43301/30-12-2016 διακήρυξη με 

καταλυτική ημερομηνία υποβολής φακέλου προσφοράς την 16-01-2017 και τίτλο 

«Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας». 

Γενικά : 

Οι όροι της διακήρυξης, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις και να προσδιορίζουν 

με ακρίβεια το ζητούμενο αντικείμενο του διαγωνισμού (κατηγορία, περιγραφή, ποσότητα, 

τεχνικές προδιαγραφές), αποτελούν τη βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ανάπτυξης 

ανταγωνισμού και της διαμόρφωσης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, έτσι ώστε 

τελικά να επιλεχθούν, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στη χρήση για την οποία οι υπηρεσίες αυτές 

προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή (Ελ.Συν/Τμ.VI/10/2008 .) 

 
Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΚ (βλ. C-324/98 Telaustria Verlags GmbH & December 

2000), η αρχή της διαφάνειας πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής σε όλα τα στάδια διαδικασίας 

ανάθεσης, ιδίως δε στο στάδιο επιλογής υποψηφίων ακόμη και αν δεν υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη περί τούτου, ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγμάτωση της αρχής της παροχής 

ίσων ευκαιριών στους υποβάλλοντες προσφορά. 

Η αρχή της διαφάνειας συνεπάγεται ότι όλοι οι όροι και οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού 

πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια, με ακρίβεια και χωρίς αμφισημία ώστε αφενός 

να παρέχουν στους ευλόγως ενημερωμένους και επιδεικνύοντες τη συνήθη επιμέλεια 
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διαγωνιζόμενους τη δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους 

ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και αφετέρου να καθιστούν δυνατό εκ μέρους της 

αναθέτουσας αρχής τον αποτελεσματικό έλεγχο του αν οι προσφορές των διαγωνιζομένων 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση. Αποτελεί δε υποχρέωση 

της αναθέτουσας αρχής από την αρχή της διαφάνειας να ακολουθεί την ίδια ερμηνεία των 

κριτηρίων ανάθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια διαδικασίας και τέλος κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών τα κριτήρια αυτά να εφαρμόζονται κατά τρόπο αντικειμενικό και ενιαίο για 

όλους τους προσφέροντες (βλ. ΔΕΚ απόφαση 18.10.2001, C-19/2000, SIAC Construction). 

Συνακόλουθα, η υποχρέωση διαφάνειας αποσκοπεί στο να αποκλείει τον κίνδυνο 

ευνοιοκρατίας και αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ. ΔΕΚ αποφ. 

29.3.2012, C-599/2010, απόφαση 29.4.2004   C-496/99 Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta) 

Ούτως ή άλλως, τα απαιτούμενα προσόντα και πιστοποιητικά που θέτουν τόσο οι 

κανονιστικές διατάξεις, όσο και η Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, αποτελούν τυπικές 

προϋποθέσεις που πρέπει να ερμηνεύονται στενά και αυστηρά. Η αρχή της αυστηρότητας 

και της τυπικότητας της διαδικασίας διέπει το σύνολο των διατάξεων για τις δημόσιες 

προμηθειες, με απώτερο σκοπό την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και της 

ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων. Δε θα μπορούσε λοιπόν, για χάρη κάποιας 

υποτιθέμενης επιείκειας, να επιτραπεί η συμμετοχή σε διαγωνισμό επιχείρησης, στο 

πρόσωπο της οποίας δεν συντρέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, ή τουλάχιστον, δεν 

έχουν προσκομισθεί επαρκείς αποδείξεις ως προς τούτο. 

 

Αναλυτικά : 

1. Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην Διακήρυξη δεν διατυπώνεται με 

σαφήνεια  ως ελάχιστη υποχρεωτική προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό (για 

τα προσφερόμενα φωτιστικά) η προσκόμιση από τους διαγωνιζομένους εντός του 

φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, επίσημης βεβαίωσης συμμετοχής τους σε 

εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το 

Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103 για τις συγκεκριμένες 

κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων φωτιστικά είδη), η οποία θα πρέπει να 

συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό 

Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, 
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σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α) όπως αυτά ισχύουν 

μέχρι σήμερα.  

Στην εν λόγω περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία είναι σαφέστατη και απαιτεί ότι σε 

οποιαδήποτε χώρα εντός της ΕΕ διενεργείται δημόσιος διαγωνισμός, οι υποψήφιοι 

προμηθευτές (είτε είναι έμποροι είτε κατασκευαστές ) είναι υποχρεωμένοι (ως 

βασική προϋπόθεση συμμετοχής τους στον διαγωνισμό) να προσκομίσουν 

βεβαίωση συμμετοχής τους σε Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Απόβλητων καθώς επίσης και αποδεικτικό καταχώρησης στο μητρώο 

παραγωγών (ΑΜΠ) Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) τα οποία θα 

έχουν εκδοθεί από φορείς και οργανισμούς της Χώρας στην οποία διενεργείται η 

προμήθεια και εκεί θα ανακυκλωθούν όταν αυτό απαιτηθεί. 

 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα 

Εθνική και κοινοτική νομοθεσία και βάσει του άρθρου 5 (κριτήρια επιλογής – 

δεκτοί στο διαγωνισμό)  της διακήρυξης απαιτείται από τους υποψήφιους 

οικονομικούς φορείς να προσκομιστεί  εντός του φακέλου δικαιολογητικών 

συμμετοχής, επίσημη βεβαίωση συμμετοχής τους σε εγκεκριμένο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001, την 

Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103) η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από 

το Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. 

σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. (για τις συγκεκριμένες κατηγορίες 

των διαγωνιζόμενων προϊόντων φωτιστικά είδη & λαμπτήρες) με τον Αριθμό 

Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, 

σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α) όπως αυτά ισχύουν 

μέχρι σήμερα.  

 

 

2. Σύμφωνα με την 81/2016 Μελέτη-Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 

παρατηρήσαμε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά (όπως πχ. ο αριθμός των διόδων led 

κλπ.) δεν εμπίπτουν στα on-off κριτήρια (επί ποινή αποκλεισμού) βάσει της 

κείμενης και ισχύουσας νομοθεσίας (πχ. βάσει της εγκύκλιου 22 της Γ.Γ.Δ.Ε. η 

ελάχιστη απαίτηση ως on-off κριτήριο επιλογής αναφορικά με τον αριθμό των 

διόδων Led είναι κατ’ ελάχιστο 10 ανά φωτιστικό).  
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Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα 

γίνουν αποδεκτά στον διαγωνισμό φωτιστικά τα οποία παρουσιάζουν μη 

ουσιώδη αποκλίσεις από τις Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (για 

παράδειγμα θα γίνουν αποδεκτά φωτιστικά με απόκλιση +/- 10%  από τα 

αναγραφόμενα χαρακτηριστικά της μελέτης εφ’ όσον αυτά δεν εμπίπτουν σε on-

off κριτήρια επιλογής βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας).    

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκριση σας. 

 

Για την DASTERI SYSTEMS AE 

 

 

Ιωάννης Δαστερίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


